
   RESTAURACJA

Mamy  zaszczyt  i  przyjemność  zaprosić  do  Hotelu  i  Restauracji  Ajax***,  gdzie  pełna
profesjonalizmu i niezwykłej uprzejmości obsługa, dołoży wszelkich starań, by pobyt pozostał
na długo w Państwa pamięci.  
   Przyjęcia  weselne  są  organizowane  na  najwyższym  poziomie,  na  bazie  wieloletnich
doświadczeń wykwalifikowanego i kreatywnego zespołu.
  Hotel Ajax i Restauracja Ajax*** to doskonałe miejsce na zorganizowanie przyjęcia  marzeń do
100 osób.

  Możemy  poszczycić  się  trzy-pokoleniową  tradycją  gastronomiczną,  słyniemy  z  klasycznej
Kuchni Polskiej.
   Do  każdej  uroczystości  podchodzimy  indywidualnie.  Naszym  priorytetem  jest  osobiste
spotkanie  się  z  Państwem  i  wysłuchanie  Państwa  oczekiwań  i  marzeń,  które  z  największą
starannością postaramy się spełnić w tak ważnym dniu, jakim jest Dzień Zaślubin.
   Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż Dzień Zaślubin jest wyjątkowym momentem w
życiu Młodej Pary, pełnym niezapomnianych przeżyć tych pięknych i tych bardziej stresujących
dlatego z należytą starannością zorganizujemy  alkohol w promocyjnych cenach – nie będziecie
musieli martwić się, że będzie go za dużo czy za mało – a rozliczymy się z faktycznego zużycia.
Dysponujemy extra Mercedesem klasy E , a może wolą Państwo karoce lub bryczkę w zaprzęgu
dostojnych  koni?  Nasza  utalentowana  florystka  niepowtarzalnie  udekoruje  salę  i  auto,
zaprzyjaźniony DJ porwie wszystkich do tańca, niesamowity barman poleje kolorowe drinki, a
fotograf wszystko zarejestruje. 

    Zapraszamy do uzgodnienia terminu spotkania 
pod numerem telefonu 022 720 55 63 lub 502 379 309



Wesele Brylantowe 250 zł /osoba (cena do negocjacji)

• powitanie Pary Młodej chlebem i solą
• kieliszek szampana dla każdego i tego starszego i tego młodszego z owocami
• 5 dań gorący
• 10 przekąsek zimnych w tym 2 sałatki ( do indywidualnego ustalenia)
• bufet deserowo - owocowy
• napoje gazowane i nie gazowane bez limitu
• bufet kawa / herbata  bez limitu
• Tort – do ustalenia - wycena na spotkaniu
• Apartament dla Pary Młodej w cenie
• 50% zniżki Samochód Mercedes E-klasa 

Korkowego nie naliczamy zapraszamy do skorzystania z opcji rozliczenia z   faktycznego zużycia w
bardzo atrakcyjnej cenie indywidualnie do uzgodnienia

  

Dekoracje stołów do ustalenia na spotkaniu        



Dla Waszych Gości przygotowaliśmy Komfortowo urządzone pokoje hotelowe 
w specjalnych cenach o wysokim standardzie z TV, telefonem, dostępem do WiFi, suszarką i 
kosmetykami. W cenie pokoju zawarte jest również obfite śniadanie w formie bufetu 
szwedzkiego, monitorowany parking oraz kawę lub herbatę 
w Hotelowej Restauracji. Dostępna ilość miejsc noclegowych 54.

Pokoje 1 osobowe
                           

Pokoje 2 osobowe

Pokoje 3 osobowe

Pokoje 4 osobowe



Atrakcje dodatkowo płatne

• Tort – indywidualne ustalenia oraz cena
• Gorący bufet gajowego – dziczyzna 1100 zł
• Stół wiejski - bez alkoholu 800 zł, z bim berkiem 1000 zł
• Płonące szynki serwowane przez Szefa Kuchni z bogatą gamą dodatków 650 zł ( dla 25 osób )
• Prosiak faszerowany serwowany z bogatą gamą dodatków 1400 zł
• Fontanna czekoladowa 750 zł
• Łódź  rybacka – Sushi  od 800 zł do 1200 zł
• Wynajęcie sprzętu grającego – 200 zł/noc
• obsługa barmańska (wyposażenie barmańskie) – bez alkoholu 1200 zł
• dekoracja balonowo-helowa od 600 zł
• fajerwerki lub lampiony – indywidualna wycena
• foto budka - indywidualna wycena
• wodzirej wycena indywidualna
• pokaz laserowy wycena indywidualna
• transport gości wycena indywidualna
• przejażdżka bryczką dla gości w trakcie wesela lub Młodych z kościoła 1600 zł
• wynajęcie samochodu Mercedes E-klasa biały z 2015r od 150 zł do 600 zł
• dekoracje kwiatowe (bukiet dla Młodych i Światków, dekoracja samochodu, kompozycje na 
stół Młodej Pary) od 250 zł


